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Актуальність дослідження зумовлена потребою українського суспільства 

у розвитку підприємництва як рушія економічного розвитку держави. 

Глобалізація і технологізація нині нівелюють будь-які обмеження і водночас 

стимулюють велику конкуренцію на ринку праці. Тому ініціативність, здатність 

виважено приймати рішення, оцінювати ризики і уникати їх стають тими 

якостями, які, з одного боку, забезпечують успішну професійну кар’єру, а з 

іншого, - потребують вже зі школи формування відповідних навичок 

підприємливості. Зазначене свідчить як про важливість піднятої у 

дисертаційному дослідженні проблеми, так і своєчасність пропозицій щодо її 

розв’язання. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження Мухи А.П. виконувалось у відповідності з тематичним 

планом наукових досліджень кафедри фізики та методики навчання фізики 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка в 

рамках теми «Формування предметної компетентності засобами і технологіями 

сучасного освітнього середовища» (номер державної реєстрації 0118U006586, 

період виконання 2018-2020 рр.). 

Найістотніші наукові результати, що містяться в дисертації 

Серед найбільш істотних результатів, які отримані авторкою роботи, слід 

зазначити: 

розроблено, теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено 

методику формування підприємницької культури учнів основної школи на 

уроках фізики, яка передбачає: використання комплексу методологічних 

підходів (аксіологічний, системно-діяльнісний, компетентнісний, особистісно-

орієнтований) та сукупності принципів (загальнодидактичних: принцип 



науковості; систематичності й послідовності; міцності знань; активності, 

доступності; свідомості; наочності; проблемності, індивідуалізації навчання та 

специфічних принципів формування підприємницької культури учнів основної 

школи на уроках фізики: принцип поєднання традиційних та інноваційних 

технологій навчання, спрямованості процесу підготовки здобувачів освіти на 

формування у них складових підприємницької культури, міждисциплінарності, 

поєднання теоретичної та практичної підготовки); удосконалення змісту курсу 

фізики підприємницьким матеріалом; залучення традиційних (розповідь, 

демонстрація, експеримент) та інноваційних форм (урок з підприємницьким 

тлом, проєкт), методів (проблемні (ділова гра, метод проєктів, кейс-метод), 

задачний, інтерактивні («Фізичний експромт», «Гумористичний релакс», 

Інфорсні задачі, Маркетинговий практикум, «Прихована формула»)), авторських 

прийомів («Антрепренерні афірмації», Прийом «Чорний ящик свідомості 

покупця», Прийом «Залатати шати», Прийом «Фізичний SOFT SKILLS») і 

засобів навчання (друковані навчально-методичні й дидактичні засоби, 

програмне забезпечення, візуалізовані завдання, моделі); 

-  уточнено сутність поняття «підприємницька культура учнів основної 

школи» (інтегральне особистісне утворення, яке ґрунтується на системі 

ціннісних орієнтацій особистості на підприємницьке ставлення до життя та 

поєднує знання про існування різних контекстів і можливостей для реалізації 

ідей, планування й управління проєктами та уміння генерувати й критично 

оцінювати ідеї, робити висновки, справлятися з невизначеністю, рефлексувати 

щодо результатів запроваджених інновацій) та схарактеризовано його структуру 

у єдності чотирьох компонентів (аксіологічно-особистісний, пізнавальний, 

праксеологічний, рефлексивний); 

- визначено педагогічні умови формування підприємницької культури 

учнів основної школи на уроках фізики (посилення мотивації учнів до 

підприємництва через використання на уроках фізики завдань із ціннісним 

змістом, використання інноваційних знань відповідно до здібностей і 

можливостей учнів; збагачення підприємницького досвіду учнів через 



впровадження освітніх інноваційних технологій та проведення уроків фізики з 

підприємницьким тлом; стимулювання в учнів рефлексивних умінь засобами 

самоменеджменту). 

Структура роботи 

Робота має логічну й виважену структуру. У вступі коректно описано 

науковий апарат дослідження, визначено методи дослідження та деталізовано 

дані про апробацію та представлення основних результатів науковій спільноті. 

У першому розділі «Теоретичні основи формування підприємницької 

культури учнів основної школи на уроках фізики» представлено аналіз проблеми 

формування підприємницької культури у наукових дослідженнях та дослідження 

психолого-педагогічних засад формування підприємницької культури учнів 

основної школи на уроках фізики. Муха А.П. з’ясовує сутність основних понять 

дослідження та надає тлумачення ключової категорії дослідження 

«підприємницька культура» через інтеграцію понять «підприємництво» і 

«підприємницька компетентність» крізь призму рис підприємливої особистості. 

Дисертантка розглядає особливості вікового періоду учнів основної школи. 

Акцентує увагу на специфічних психологічних особливостях покоління Z та 

наступного покоління Альфа. Обґрунтовує, що здобувачі освіти потребують 

удосконалених педагогічних підходів, бо відзначаються унікальними 

психологічними рисами. А тому логічним має висновок про важливість 

створення ситуації успіху на уроках фізики для успішного формування 

підприємницької культури.  

У другому розділі «Методичні основи формування підприємницької 

культури учнів основної школи на уроках фізики» представлено методику 

формування підприємницької культури учнів основної школи на уроках фізики. 

Високої оцінки, на наш погляд, заслуговують розроблені педагогічні умови 

формування підприємницької культури учнів основної школи на уроках фізики 

та авторські методичні напрацювання: розроблені матеріали уроків, проєктів, 

кейсів відображено у додатках до дисертації. 



У третьому розділі «Експериментальна перевірка ефективності методики 

формування підприємницької культури учнів основної школи на уроках фізики» 

розкрито зміст експериментального дослідження. Зокрема, представлено 

діагностичний інструментарій як сукупність критеріїв (мотиваційний, 

когнітивний, діяльнісний, оцінний), показників (мотивація підприємницької 

діяльності (інтереси, бажання навчатися, задоволення, успіх); обізнаність з 

підприємництва; підприємницькі уміння; здатність до самоменеджменту; 

рефлексивні здібності), завдяки яким авторкою схарактеризовано рівні 

сформованості підприємницької культури учнів основної школи (високий, 

достатній, середній, низький). Описано етапи педагогічного експерименту та 

описано його статистичний аналіз. 

Ступінь обґрунтованості обраних методів, отриманих результатів, 

наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації,  

їх достовірність і наукова новизна 

Основні положення дисертації викладені повно й докладно. Аналіз тексту 

дисертації та змісту публікацій є переконливим свідченням наукової 

достовірності результатів проведеного дослідження. Високий рівень 

обґрунтованості наукових положень, висновків, рекомендацій, сформульованих 

здобувачкою у дисертації забезпечено: професійним вирішенням низки 

наукових завдань, що сприяло реалізації мети дослідження; використанням 

широкої джерельної бази. Підсиленню рівня обґрунтованості отриманих 

результатів сприяло використання праць вітчизняних та зарубіжних науковців. 

Представлений зміст дисертаційної праці свідчить про широку ерудицію 

здобувачки. 

Повнота викладу результатів дослідження в опублікованих працях 

Основні положення дисертації Мухи А.П. висвітлено у 15 публікаціях 

авторки (13 з них – одноосібні): 5 статей у фахових виданнях, 10 тез у збірниках 

матеріалів конференцій різних рівнів (міжнародних - 4 , всеукраїнських - 6). 

Дискусійні питання та зауваження щодо змісту дисертації  



Загалом позитивно оцінюючи дисертаційну роботу Мухи А.П., 

відзначаючи її наукову цінність і практичну значущість, вважаємо за потрібне 

висловити деякі побажання і зауваження дискусійного характеру: 

1. Сприймаючи вибір методологічних засад дослідження (а це низка 

методологічних підходів - аксіологічний, системно-діяльнісний, 

компетентнісний, особистісно-орієнтований) слід відзначити відсутність 

культурологічного підходу, хоча предметом дослідження є формування саме 

культури учнів основної школи. 

2. Обґрунтування методологічної основи дослідження бачиться нам 

більш логічною у другому розділі роботи, а не у першому розділі, де даються 

теоретичні основи для вирішення проблеми дослідження. 

3. Авторка дисертації ґрунтовно аналізує досвід формування 

підприємницької культури учнів основної школи, разом з тим, у тексті роботи не 

відображено повною мірою результати аналізу зарубіжного досвіду. На нашу 

думку, досить повно подано досвід формування підприємницької культури в 

учнів США (додаток А). 

4. У роботі побіжно розкрито проблему формування підприємницької 

культури учнів на уроках фізики в умовах карантинного навчання, що сьогодні є 

актуальним і затребуваним. 

5. Статистичний аналіз результатів слід було подати більш системно, 

об’єднавши подібні таблиці в одну (наприклад, статистичні оцінки середніх за 

усіма показниками одночасно). 

6. У п. 3.2. потребує пояснення окремий фрагмент педагогічного 

експерименту. У ньому акцентується увага на 8 класи, а система завдань для 

формування підприємницької культури учнів розроблена для 7-9 класів. 

7. Авторкою роботи розроблено та підібрано значну кількість різних 

типів матеріалів уроків, проєктів, кейсів для формування підприємницької 

культури учнів основної школи на уроках фізики. Ці напрацювання призначені, в 

першу чергу, для вчителів фізики закладів загальної середньої освіти. Тому 

методична цінність роботи була б значно вище, якщо б дисертанткою було 



 


